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No Onderwerp Voorstel Besluit 
2 Openbare besluitenlijst van 

16 maart 2021 
De openbare besluitenlijst van 16 maart 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

5 Vaststellen ontwikkelingen 
en opzet 1e 
tussenrapportage 2021 

1. In de tussenrapportage beleidsmatig te 
rapporteren op het niveau van ambities 
met daarbij behorende speerpunten 

 

Conform 

6 Vaststellen uitgangspunten 
Kadernota 2022 

1. Het college besluit om bij het opstellen 
van de kadernota de volgende 
uitgangspunten te hanteren: 

 
- we gaan uit van een bestendige 

lijn, uitgaande van de visie 2030 
zoals in voorgaande kadernota 
vastgesteld; 

- vanuit de bestendige lijn wordt er 
geen rekening gehouden met 'extra 
ruimte' voor een nieuw college na 
de verkiezingen begin volgend jaar; 

- we gaan uit van een sluitend 
meerjarig perspectief en een 
gezonde financiële positie; 

- de kadernota wordt opgebouwd 
vanuit de kernopgaven; 

- de kadernota faciliteert een 
integrale afweging in beleidskeuzes. 

Conform 

7 Hoofdlijnennotitie transitie 
GR Sociaal  

1. De inhoud en richting van de 
Hoofdlijnennotitie GR Sociaal 
Drechtsteden te onderschrijven (bijlage 
1). 

2. In te stemmen met de Sliedrechtse 
kaders voor de voorgenomen transitie 
naar een GR Sociaal Drechtsteden 
(bijlage 2). 

3. Kennis nemen van de reactiebrief op de 
hoofdlijnennotitie waarin de 
Sliedrechtse kaders voor de transitie 
naar een GR Sociaal Drechtsteden 
kenbaar worden gemaakt (bijlage 3). 

 

Conform, met inachtneming 
van een aantal aanpassingen.  



 

No Onderwerp Voorstel Besluit 
8 Economische visie 2021-

2030 
1. De Economische Visie 2021-2030 vast 

te stellen. 
2. De Economische Visie 2021-2030 voor 

te leggen aan de raad ter vaststelling. 
 

1. De Economische Visie 
2021-2030 vast te stellen. 

2. Het 
uitvoeringsprogramma 
vraagt om 
gezamenlijke inzet 
van gemeente en 
ondernemers 

3.  De Economische Visie 
2021-2030 voor te leggen 
aan de raad ter 
vaststelling. 

9 Verzoek tot instemming 
benoeming RvT stichting 
OPOPS 

1. De heer J.H. Dijkstra, op bindende 
voordracht van de raad van toezicht en 
de personeels- en oudergeleding van de 
GMR, te benoemen als lid van de raad 
van toezicht van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Papendrecht-
Sliedrecht (OPOPS). 

 

Conform 

10 Financiële bijdrage voor 
eerder openstellen van 
buitenbad Lockhorst  

1. De kosten van Optisport te vergoeden 
voor het openstellen van het buitenbad 
in april 2021 

2. Deze kosten te dekken uit het 
Dorpsfonds 2021 

 

Conform  

  
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 

 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  

 

 

 


